


 
 

Rejs med 
Adventure Heart 

Få dit livs eventyr
Udfordre dig selv

Bliv verdensborger
Få venner for livet

Gør en forskel
Få rejseblod i årene 

Vi klarer alt det praktiske, og
du nyder din rejse!

 
 

Oplev verden

Fra Tanzania, Uganda og Malawi i 
Afrika til Borneo, Filippinerne, Laos

Maldiverne og Indien i Asien.

Eller Australien og Fiji? Galapagos og 
Venezuela eller en af de andre destinationer 

i Syd- og Mellemamerika?

Læs mere om alle rejserne på de næste 
sider og på vores hjemmeside: 

adventureheart.com

 
 

Udlev
Bungyjumping, riverrafting

snorkling, dykning, bjergbestigning.

Oplev
Safari, stammefolk, templer,
bedeflag, vilde dyr, kultur

storslået natur.

Hjælp
Frivilligt arbejde 

med børn eller dyr.

 
KOM TIL

REJSEFOREDRAG

I København, Odense,  Aarhus og 
Aalborg. Mød Adventure Heart, tal med 

tidligere rejsende og få svar på dine spørgsmål.

CAFÉ-MØDER

Mød tidligere rejsende, hør om deres 
oplevelser og find ud af, hvor din 

Adventure Heart rejse 
skal gå hen.

Din drøm.
.. Dit sabba

tår

for

Riverrafting på vilde floder, trekking, canyoning
 i Andesbjergene, bjergbestigning, surfing ved 



Syd- og Mellemamerika

 
 

VENEZUELA
& BRASILIEN 
1 - 3 MÅNEDER 

Adventurerejsen over dem alle!
Egen camp ved den caribiske kyst, strand 

og dykning, spansk, dyreliv og eventyr. 
 

Ekspeditioner til warao indianere og cowboys, 
  dans til bongotrommer i strandparadis og 

bjergbestigning på Roraima.
 

Brasilien med sejlads på
Amazonfloden.

 
 

EQUADOR 
& GALAPAGOS 

2 - 4 MÅNEDER 

 Adventure, rundrejse, salsa, spansk, 
indianere, jungle, vulkaner,  strande og

fortryllende Galapagos og kæmpeskildpadder.

Riverrafting på vilde floder, trekking, canyoning
 i Andesbjergene, bjergbestigning, surfing ved 

kysten og mountainbiking.
Svøm med søløver på Galapagos 

og nyd det frivillige arbejde 
med børn.

 
 

CUBA, MEXICO,
GUATEMALA & BELIZE 

 1 - 2 MÅNEDER

Eventyrrejse fyldt med farverig kultur gennem  
2 eller 4 lande. Mayabefolkning, naturoplevelser, 

kultur, paradisstrande, trekking og koralrev.
Cubas enestående kultur. Salsa ad libitum.

Mexico og seværdigheder i verdensklasse. 
Chichen Itza; et af verdens syv vidundere, 

Guatemala med adventure i rigt mål, 
smukke Atitlánsø og Tikalruiner. 

Belize og strandparadis.

 
 
 

”Vi har været i junglen 
i øst, sprunget i faldskærm 

i vest, surfet og badet i nord
og besteget bjerge i syd - 

og rejsen er ikke slut endnu!”

Marcus - Venezuela



Asien

 
 

BORNEO,
  BALI, GILI & LOMBOK

 1 - 3 MÅNEDER

Rundrejse og adventure, bountystrande, cliff 
jumping, snorkling, parasailing og rappelling. 

 Orangutanger, regnskov, stammefolk,
bjergbestigning, nat under stjernerne, 

snorkling og dykkercertifikat.
  Nyd paradisøerne Bali, Lombok & Gili.

Forlæng rejsen med frivilligt 
arbejde på Bali.

 
 

MALDIVERNE,
SYDINDIEN & SRI LANKA

2 - 3 MÅNEDER

Verdens bedste strande, de smukkeste treks i 
frodig natur, templer, elefanter, vidundere, 

te- og krydderiplantager.

Nyd livet ved Maldivernes hvide strande. 
Oplev storslåede vandfald, varme kilder, safa-

ri, junglevandring og bestig Adams Peak.
Cykeltur gennem Indiens sydlige byer.

Forlæng rejsen med frivilligt 
arbejde på Sri Lanka. 

 
 

THAILAND, 
LAOS & CAMBODIA

2 - 3 MÅNEDER

En kulturel og adventurerig rundrejse 
med elefanter, stammekultur, flydende 
landsbyer og sejltur på Mekong floden. 

Cykel i Bangkok, spis street food, oplev 
farverige markeder og backpackerstemning.

Oplev Angkor Wat, stammefolk, 
floddelfiner og paradisiske strande.

 Forlæng rejsen med frivilligt 
arbejde i Cambodia.

 
 

 ” Min rejse
har tilbudt alt 

lige fra adrenalin, 
flotte templer, stammekulturer 
i bjergene, imponerende natur, 

sød lokalbefolkning og 
venskaber for livet.”

 
Mette - Laos & 

Cambodia

 
 

KINA & 
FILIPPINERNE

 2 MÅNEDER

To lande og store kontraster.  
Trekking, pandaer, bamboo rafting, snorkling og 
havskildpadder. Pulserende Beijing og cykeltur

langs den kinesiske mur. 

  Få Filippinernes ø-paradis under huden og 
snorkel og dyk i krystalklart vand blandt 

koraller i verdensklasse.
Mød pandaer og oplev 

risterrasser. 

 
 

NEPAL & TIBET
2 - 3 MÅNEDER

Drømmerejse og plads til det hele: 
adventurekicks, templer, junglesafari og  

trekking i Nepals vilde bjerge. 

Eventyrbyen Kathmandu med forunderlig 
nepalesisk kultur og buddhisme.    
 Bungyjump, riverrafting og safari.

Oplev magiske Tibet. 
Frivilligt arbejde i Nepal på 

skoler og børnehjem. 

vidunderligt ø-paradis.
The Great Barrier Reef,  Ayers Rock og Darwin. 

cooking class og traditioner. 



Asien og Oceanien

adventurekicks, templer, junglesafari og  

orunderlig 

 
 

 AUSTRALIEN, 
NEW ZEALAND & FIJI

 1 - 2 MÅNEDER

Eventyr Down Under med adventure, 
storslået natur, frivilligt arbejde og et

vidunderligt ø-paradis. Oplev Sydney, Guldkysten, 
The Great Barrier Reef,  Ayers Rock og Darwin. 

Bungyjumping, skydiving og kiwier.
 

Fijis strandparadis med snorkling, 
cooking class og traditioner. 
Kultur og frivilligt arbejde.

 
 

Nyt
HAWAII,  

JAPAN & GUAM

FLERE WILD LIFE PROJEKTER

 
 

VORES REJSER

LÆS MERE OM ALLE DE 
OPLEVELSER DU FÅR

PÅ VORES HJEMMESIDE:

WWW.ADVENTUREHEART.COM

HER FINDER DU MERE INFO OM 
REJSEMÅL, ADVENTURE, 

KULTUR OG OS.

 
 

SRI LANKA,
NEPAL & INDIEN

 1 - 3 MÅNEDER

3 fantastiske lande med strand på Sri Lanka, 
trekking og udforskning i Nepal og kulturchok 

i farverige Indien.

Nyd natur, dyr og strand på Sri Lanka.
Oplev Kathmandus forunderlige verden.  
Storslåede oplevelser i Indiens Gyldne 
Trekant.  Taj Mahal og den hellige flod 

Ganges. Slut rejsen med frivilligt 
arbejde i Udaipur.

 
 

MALDIVERNE, NORD-
INDIEN & HIMALAYA

2 - 3 MÅNEDER

Paradisliv og afslapning på Maldiverne. 
Farvestrålende Indien med vidunderlige 

Taj Mahal og fabelagtige Himalaya.

Storslået trek i Himalayas fantastiske bjerge. 
Undervisningen foregår på byens skoler og 

dagligdagen deles med det hjertelige 
indiske folk.

Frivilligt arbejde i Himalaya.



 
 

 TANZANIA,
KENYA & ZANZIBAR 

 1 - 3 MÅNEDER

 Snorkling, koralrev, Ngorongoro krateret, 
safari, trekking og vilde dyr. 

 Stammekultur, lerhytter, swahili, masaier  
og frivillige projekter.

Zanzibar, dykning og afslapning på
vidunderlige strande. 

Inkl. frivilligt arbejde.

 
 

 UGANDA, 
MADAGASGAR 
& MAURITIUS
1 - 2 MÅNEDER

Skøn natur, nationalparker, vandfald, 
kultur, usædvanligt dyreliv, gorillaer, 

mysterier og rafting på Nilen i Uganda.

Uspoleret natur og kultur i Madagascar.

Enestående strande med snorkling 
og dykning på Mauritius.

 
 

  SYDLIGE AFRIKA 
2 - 4 MÅNEDER

Overland safaritur i Sydafrika, Namibia, 
Botswana og Zambia, vilde dyr på

savannen, bushcamps, rafting, sandboarding.  

Victoria vandfaldene, elefanter, løver, giraffer og 
det fantastiske Okavango delta.

Frivilligt arbejde med vilde nødstedte
 dyr på farmen eller savannen.

Undervisning og viden.                 

 
 

MALAWI & ZAMBIA 
2 - 3 MÅNEDER

Malawisøen, snorkling, palmestrande,
teplantager og lokal historie.

Kajak, bjergbestigning, safari, Chichewa 
undervisning, krokodille farm og elefantsafari.

Frivillige projekter med undervisning af børn 
i lokale landsbyer eller dyreprojekter. 

Autentiske og ubeskrivelige 
oplevelser i Afrikas varme 

hjerte.

Afrika

Indgå i teamet på rescue centret og 

Hjælp os med at hjælpe dyrene



et, 

 masaier  

Vild med dyr

 
 

ORANGUTANGER  
PÅ JAVA 
1 MÅNED 

 Frivilligt arbejde, orangutanger, vilde dyr, 
krokodiller, fugle, skildpadder og 

undervisning af børn.

Indgå i teamet på rescue centret og 
assister med at genoprette dyrenes

naturlige overlevelsesevne, så de
igen kan begå sig i deres

oprindelige miljø.

 
 

DYREPROJEKTER  
1 - 3 MÅNEDER 

Frivilligt arbejde med nødstedte vilde dyr. 
 

Undervisning om de mange forskellige dyr, 
ægte ”hands-on” erfaring med tilberedning

af mad, fodring af dyrene samt vedligeholdelse. 
 

Lær om bl.a løver, geparder, leoparder, 
jakaler, vilde hunde, hyæner, bavianer og 
de øvrige beboere af bushen: zebraer, 

gnuer, vildsvin, strudse, giraffer 
og antiloper.

 
 

VILDE LØVER 
I BOTSWANA 

1 MÅNED 

 Tag med vores løvevenner på safari i den 
afrikanske bush, og få oplevelser i topklasse. 
Hør løvebrøl hver nat under stjernehimlen!

 
Bliv aktiv del på Wildlife projektet om farmens 

daglige drift, kom tæt på de mange dyr som 
antiloper, zebraer, gnuer, giraffer. Adven-

ture og undervisning om dyrelivet, 
tracking, vegetation, bushmen 

og ridning i bushen. 

 
 

 TRACK THE TIGER 
& BORN FREE PROJECT

1 MÅNED 

Jeepsafari i parken, hør vores tigerekspert 
 undervise om tigrene. Man lærer bl.a. at se 

efter tigernes fodspor og om adfærd. 
Undervejs høres signal fra fugle, aber m.fl. 

om at tigeren er i nærheden. 
Lær om dyrene, få indsigt i kompleksitet om 

økosystem og biodiversitet nu og på sigt.
Tigre, naturoplevelser, safari, 
Taj Mahal, smukke strande 

og lokalkultur.

Hjælp os med at hjælpe dyrene




